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Het scheppingslied 
 

In de stilte van het hemeldal 

is de stem van God vernomen 

zuiver als kristal 

klonk Zijn stem 

door het heelal 

alles hield zijn adem in 

‘Ik ben de Alfa  

de Eerste  

het Begin’. 

 

In de stilte van het hemelrijk 

werd verwachting waargenomen 

Gods Geest zweefde 

het water beefde 

aard’ en hemel bracht Hij voort 

in de stilte werd het 

scheppingslied gehoord 

God sprak en zag hen aan 

noemde aard’ en hemel bij hun naam 

en machtig klonk Zijn ‘Amen’. 

 

In de stilte van de eeuwigheid 

waar geen mensenstem nog was te horen 

klonken zacht de eerste  

tonen van de tijd 

en werd het licht geboren 

een nieuwe dag kwam gloren 

de duisternis moest gaan 

God sprak en zag hen aan 

gaf de nacht en dag hun naam 

en machtig klonk Zijn ‘Amen’. 

 

In de stilte van het morgenlicht 

waar niets de rust nog kon verstoren 

het licht haar stralen gaf 

over de grote waterplas 

schiep God een hemeldoek 

in het midden van de watervloed 
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gingen wateren hun eigen baan 

God sprak en zag hen aan 

gaf het firmament haar naam 

en machtig klonk Zijn ‘Amen’. 

 

In de ruimte van het firmament 

waar de hemellichten zouden komen 

maakte God de aarde droog 

en schiep de bloemen en de bomen 

Hij liet de aarde kleuren 

de kruiden geuren 

het water werd een blauwe zee 

de golven deinden zachtjes mee 

God sprak en zag hen aan 

noemde zee en aarde bij hun naam 

en machtig klonk Zijn ‘Amen’. 

 

In de schaduw van het bladerdak 

waar de stilte lag te dromen 

de luchten strak en stralend blauw 

gaf God de aarde hemeldauw 

de zonnestralen kregen kracht  

sterren riep Hij voor de nacht 

het zachte schijnsel van de maan 

God sprak en zag hen aan 

gaf ieder hemellicht een naam 

en machtig klonk Zijn ‘Amen’. 

 

In de warmte van de hemelzon 

was de stilte nu verbroken 

want een zuiver vogelkoor 

gaf haar eerste loflied door 

het werd een muzikaal boeket 

vormde een vrolijk menuet 

de vissen spartelden in de zee 

de waterdruppels dansten mee 

God sprak en zag hen aan 

noemde vis en vogel bij hun naam 

en machtig klonk Zijn ‘Amen’. 
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In de stille vrede van het paradijs 

is de liefde teer ontloken 

God schiep de dieren frank en vrij 

het werd een prachtig schilderij 

toen vormde God Zijn kroonjuweel 

en schilderde met een penseel 

Zijn evenbeeld in mensen 

niets was er meer te wensen 

God sprak en zag hen aan 

noemde mens en dieren bij hun naam 

en krachtig klonk Zijn ‘Amen, Amen’. 

 

In de stilte van de laatste dag 

waar de grote Kunstenaar  

Zijn schepping overzag 

en Hij de rust ging nemen 

kwam in een zachte avondwind 

de Vader naar Zijn mensenkind 

nam ze samen bij de hand 

wandelde door het wonderschone land 

Hij sprak en zag hen teder aan 

‘zes dagen mag je werken gaan 

maar deze dag blijft voor ons samen’ 

en heel de schepping zei toen ‘Amen’. 

 

Ik ben de Alfa, en de Omega,  

het Begin en het Einde,  

de Eerste en de Laatste. 

 

Genesis 1 en 2 en Openbaring 22 

Rieteke Hoogendoorn 

 

https://gedichtensite.nl/natuur-en-schepping/34915-het-scheppingslied  
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“Visibility: intermittent” – een avontuur 

Levenservaringen worden vaak metaforen voor het leven. Zo was het ook met 
de veertigste verjaardagviering van een vriendin aan het einde van juni – winter 
in Zuid-Afrika. 
Je kunt natuurlijk niet zo veel daarmee als je in de Zuid-Afrikaanse winter jarig 
bent. Maar er zijn hele mooie zonnige plaatsen in de winter in het land. Die 
vriendin koos echter dat hoekje van het land met een Mediterreens klimaat – 
de Kaap met zijn winterregen. Aan de zee waar je in ieder geval vier seizoenen 
in een dag hebt. 
Haar wens voor haar verjaardag: Tafelberg op met de kabelbaan.  
Als je in Kaapstad een braai wil regelen, naar het strand wil gaan of het berg op 
wil, kun je niet op een datum besluiten en dat dan zo regelen. In de Kaap stap je 
een goede morgen uit bed, ziet dat het een windloze, regenloze dag is, en regel 
het dan voor vandaag. Dat weet toch iedereen? 
De weervoorspelling voor de week van de verjaardag: regenachtig soms, zon 
met bewolking soms. Typisch voor deze tijd van het jaar. De weervoorspelling 
voor de verjaardag: bewolking met misschien ook een beetje zon. 
Geluk op geluk zegt Google dat de kabelbaan wel gaat op die dag. Maar een 
dikke wolk ligt op de berg, in het bijzonder over dat bovenste kabelhuisje.  
Dus: je kunt wel op de berg komen, maar je zult niet veel zien. “Visibility: 
intermittent,” zegt Google. 
Zou ik nooit hebben gedaan. Ik zou wachten op een heldere zonschijndag 
voordat ik het in mijn hoofd zou halen om de berg op te gaan. Maar nu kan het 
niet anders. De dag is aangebroken. Het is de verjaardag.  
Dat “visibility: intermittent” bleek toen de mooiste en meest bijzondere ervaring 
op Tafelberg te zijn. Dit had de sfeer van een sprookjeswereld. Alles was 
compleet onvoorspelbaar. Nu was het zo, dan weer anders. Nu zag je iets daar 
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beneden, dan was het weer weg. Nu zag je Duivelspiek, dan was die daar niet 
langer.  
“Visibility: intermittent” betekende voor ons een prachtig avontuur op 
Tafelberg. Verrassingen. Schoonheid. Andere dingen zien dan normaal. Aan 
andere dingen je aandacht geven dan altijd.  
Die ervaring werd voor mij een metafoor voor mijn leven en bracht mij tot 
introspectie en zelfinzicht. Zag ik van mezelf dat ik, zoals waarschijnlijk de 
meeste mensen, vaste ideeën heb over wat kan en wat niet, hoe het moet en 
hoe niet. Te weinig fantasie om het ook anders te bedenken en me open te 
stellen voor het onverwachtse, voor een avontuur.  
Ik nam me voor: die bijzondere ervaring van Tafelberg met “visibility: 
intermittent” zou ik niet willen missen. Zo ook niet de bijzondere 
levenservaringen die me over de weg kunnen komen als ik mijn vaste ideeën 
even laat en ook ruimte maak voor andere mogelijkheden. Wil ik ten minste 
proberen. 
Paulus wil het aan God overlaten (Ef 3:20): “Aan hem die door de kracht die in 
ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken ...”  
Zegt de Duitse theoloog Jürgen Moltmann over het leven, en in het bijzonder 
het leven samen met God: “It’s an adventure!” 
Yolanda Dreyer 
 
Gemeentenieuws 
Johnny Riem is op 30 mei plotseling overleden. Onze gedachten en gebeden 
gaan uit naar zijn kinderen Shane en Gary, Ursula en Andrew, Jacqui en Ricky en 
Darren en Andrea, en kleinkinderen. 
Julia Smit is op maandag avond 11 juni om 21h00 overleden na een kort ziekbed. 
Wij zijn dankbaar voor een goed en vol leven, in haar eigen woorden: ''ík ben 
tevreden". Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Ronnie en Marina, Paul 
en Denise en kinderen en partners en uitgebreide familie. 
 
Bedankje 
Zondag waren wij bij jullie in die kerk en waren wij zo gelukkig om de bloemen 
te krijgen die vooraan in de kerk stonden. Luit kreeg ze omdat hij de oudste 
vader in de kerk was. Wij willen jullie hartelijk bedanken voor die prachtige bos 
chrysanten.  
Groeten, 
Coby en Luit Kiewiet 
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Niets lijkt zoveel op God als de stilte, zegt Jean-Jacques met Meister Eckhart. 
Maar die echte stilte vinden in het lawaai van elke dag valt niet mee…  
Soms word ik moe van mijzelf. Almaar mijn smartphone checken. Voortdurend 
het nieuws bijhouden. Steeds beschikbaar zijn voor iemand die mij nodig heeft. 
Soms heb ik het gevoel dat ik alleen maar aan het rennen ben. En ’s nachts houdt 
mijn bezorgde denkhoofd mij uit de slaap. 
Waarom ben ik zo weinig stil? Ik bedoel niet die momenten waarin je even lekker 
weg mijmert onder een boom. Nee, het gaat om de stilte die daarop volgt. Ik 
word teruggeworpen op mijzelf. Het enige wat ik hoor is mijn eigen ademhaling. 
In het begin ervaar ik dat als duffe verveling, eenzaamheid, de stilte van het 
kerkhof. Tot ik besef: verrek, ik besta. Ik realiseer me opeens dat ik er ook niet 
had kunnen zijn. Want wat was er voor mijn geboorte? Juist, stilte. Daaruit riep 
God mij tot leven. Sindsdien tuimelt elke ochtend een nieuwe dag zomaar door 
mijn raam naar binnen. Het leven is een wonder. Zo kan de stilte mij brengen 
tot dankbaarheid en gebed. 
Niets lijkt zoveel op God als de stilte 
Stilte is een vreemd iets: ze is niet dit en niet dat, je ziet of ruikt de stilte niet en 
kunt die niet pakken. We lopen er met al onze drukte op stuk. ‘Niets lijkt zoveel 
op God als de stilte’, zegt mysticus Meister Eckhart. Vanuit de stilte ontvangen 
wij elk moment het bestaan. Vraag me niet waarom, want er is geen waarom. 
Jezus wijst naar een lelie in het veld en zegt dat die mooier is gekleed dan koning 
Salomo. Maar ze voert toch geen klap uit? Ze ruimt toch nooit de 
vaatwasmachine in? Het maakt voor God niets uit. En omdat hij uit liefde het 
leven geeft, is echt leven liefde geven (dat is een diepe). 
Ik wil geliket worden 
Zolang ik voor de stilte vlucht in het lawaai van alledag gaat liefhebben mij niet 
zo goed af. Dan ben ik teveel met anderen bezig. Ik wil gezien worden, ‘geliket’, 
en als hulpverlener ben ik soms verslaafd aan dankbaarheid (en eindig ik als ik 
niet oppas in een depressie of burn-out). Vol van mijzelf, kan ik de ander niet 
echt zien. Mooie hulpverlener. 
De stilte dragen we altijd met ons mee. Ze is onze diepste kern, als een open 
plek in het bos van onze onrustige gedachten en gevoelens. Daar roept God ons 
tot echt leven. Dan bloeien we als lelies in de zon. Zo’n bloem is er gewoon: ze 
rent niet, appt niet en bedenkt niet aan wie ze wel en aan wie ze niet haar 
schoonheid toont. Ze maakt iedereen blij die langskomt. Ook wij zijn dan niet 
meer druk met onszelf bezig maar kunnen mensen zomaar verwelkomen. Die 
hoeven zich niet meer aan te passen aan onze wensen en behoeften. Dan voelen 
zij zich bij ons thuis en zullen misschien voor het eerst echt hun hart openen. 
Nee, ik vind het niet altijd gemakkelijk om de stilte te vinden. Pas als ik bedenk 
dat ik er evengoed niet had kunnen zijn, vindt de stilte mij. En voor ik het weet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_Eckhart
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bloei ik als een lelie in het veld – al ga ik in mijn korte broek slordiger gekleed 
dan koning Salomo. 
Jean-Jacques Suurmond is predikant, coach en publicist. 
https://lazarus.nl/2018/06/20734/ 
 
What was Baal Peor in the Bible?  
Question: "What was Baal Peor in the Bible? 
Answer: Baal Peor, or the Baal of Peor, was a local deity worshiped by the 
Moabites. When the Israelites, following Moses to the Promised Land, were in 
the vicinity of Peor, some of them fell into idolatry and worshiped Baal Peor. As 
a result of their sin, the men of Israel were judged by God. 
The story of Baal Peor starts when Balaak, the king of the Moabites, hired 
Balaam, a prophet-for-hire, to curse Israel. Balaak had seen the progress and 
might of Israel and was trying to do something that would stop them. Balaam 
took the money but was unable to curse Israel because the Lord would not allow 
him to do so. Balaam then met with the king of Moab and went through the 
motions of receiving a word from God; each time (seven times total) he ended 
up blessing Israel instead of cursing them (Numbers 23–24). At the time of the 
third oracle, Balaam and Balaak were observing the Israelite camp from a place 
called Peor (Numbers 23:28). By the end of the seventh try, Balaak finally got 
the message that Balaam would not curse Israel for him. 
In Numbers 25, we find that the women of Midian began to seduce the men of 
Israel to sexual sin and to sacrifice to their gods. Since the gods of the pagans 
were often fertility gods, the “worship” often involved sexual acts. The incident 
is recorded in Numbers 25:1–3: “While Israel was staying in Shittim, the men 
began to indulge in sexual immorality with Midianite women, who invited them 
to the sacrifices to their gods. The people ate the sacrificial meal and bowed 
down before these gods. So Israel yoked themselves to the Baal of Peor. And the 
Lord’s anger burned against them.” As a judgment against the Israelites’ sin, God 
sent a plague among the people (verse 9). 
According to Deuteronomy 31:16, the women did this on the advice of Balaam. 
It appears that, since he could not curse Israel, he found another way to fulfill 
the wishes of Balaak, who was paying him. Balaam knew that, if the Israelite 
men could be seduced into idol worship, that God Himself would curse them. 
The word peor simply means “opening” and is the name of the place (a mountain 
or a spot on a mountain) from which Balaak and Balaam observed the camp of 
Israel. The meaning of the word may or may not be significant to the naming of 
the place. (Perhaps there was a cave opening there or some kind of mountain 
pass, or perhaps the place was called Peor for some other reason.) 
The word baal is simply the word for “lord,” “master,” or “ruler.” Baal became 

https://www.gotquestions.org/Balak-in-the-Bible.html
https://www.gotquestions.org/Balaam-in-the-Bible.html
https://biblia.com/bible/esv/Num%2023%E2%80%9324
https://biblia.com/bible/esv/Num%2023.28
https://biblia.com/bible/esv/Num%2025
https://www.gotquestions.org/sexual-immorality.html
https://biblia.com/bible/esv/Num%2025.1%E2%80%933
https://biblia.com/bible/esv/Deut%2031.16
https://www.gotquestions.org/who-Baal.html
https://www.gotquestions.net/Printer/Baal-Peor-PF.html
https://www.gotquestions.net/Printer/Baal-Peor-PF.html
https://www.gotquestions.net/Printer/Baal-Peor-PF.html
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a technical or semi-technical name for the gods of the Canaanites. There was 
not just one god named Baal, but there were many Baals (many Canaanite 
“lords”). That is why Numbers 25:3 in the NIV does not use “Baal Peor” as if it 
were a proper name for a god but uses the term more as a description: “the Baal 
of Peor,” which could also be translated “the Lord of Peor” or “Lord of the 
Opening.” Peor might refer to the mountain top from which Balaam and Balaak 
observed Israel, or it could have something to do with the literal meaning of the 
word peor (opening), which, in the context of Canaanite worship (and the 
context of Numbers 25), could have a sexual or scatological connotation. 
Perhaps the top of the mountain was called Peor because that is where the 
sexual rites took place. 
In any case, Baal Peor is really the Baal of Peor or simply the Lord of Peor, which 
distinguishes this Baal from all the others. This particular god is referred to again 
in Numbers 25:5. Then Numbers 25:18 speaks of “the Peor incident,” which 
sounds like Peor is being used as a place name rather than something based on 
the meaning of the word. 
Deuteronomy 4:3 uses Baal Peor as a place name to refer to the incident 
recorded in Numbers 25 and in the same verse as a designation for the pagan 
god. “You saw with your own eyes what the LORD did at Baal Peor. The LORD 
your God destroyed from among you everyone who followed the Baal of Peor.” 
Joshua 22:17 speaks of the “sin of Peor,” and Hosea 9:10 uses Baal Peor to refer 
to the place where this incident happened: “When they came to Baal Peor, they 
consecrated themselves to that shameful idol and became as vile as the thing 
they loved.” Psalm 106:28 also refers to the Baal of Peor: “They yoked 
themselves to the Baal of Peor and ate sacrifices offered to lifeless gods.” 
So it seems that Peor and Baal Peor are both used as place names to refer to the 
place where Israel sinned in sexual immorality and in worship of a particular 
Baal. The Baal in question is referred to as Baal Peor. Perhaps he was already 
referred to by this name, as he was seen to be in charge of this particular 
location, or perhaps this is the name that the Israelites gave him after the fact. 
In any case, this incident at Baal Peor stands out as the first of many times that 
Israel fell into immorality and idolatry, and it also serves as a warning to 
Christians. The Corinthians would have been particularly susceptible to this kind 
of temptation, as the city of Corinth was filled with idolatry and sexual 
immorality. The question of eating at idol temples was debated within the 
congregation. Although he does not mention Baal Peor by name, Paul refers to 
that incident in 1 Corinthians 10:8: “We should not commit sexual immorality, 
as some of them did—and in one day twenty-three thousand of them died.” In 
verses 11–14, Paul goes on to say, “These things happened to them as examples 
and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages 

https://biblia.com/bible/esv/Num%2025.3
https://biblia.com/bible/esv/Num%2025
https://biblia.com/bible/esv/Num%2025.5
https://biblia.com/bible/esv/Num%2025.18
https://biblia.com/bible/esv/Deut%204.3
https://biblia.com/bible/esv/Num%2025
https://biblia.com/bible/esv/Josh%2022.17
https://biblia.com/bible/esv/Hos%209.10
https://biblia.com/bible/esv/Ps%20106.28
https://biblia.com/bible/esv/1%20Cor%2010.8


 

 
jul i  2018 /  14 

zestig jaar … en eigenwijs de liefde van Christus rond Johannesburg doorgeven 
  

has come. So, if you think you are standing firm, be careful that you don’t fall! 
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God 
is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when 
you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. 
Therefore, my dear friends, flee from idolatry.” 
Many things have changed since Israel’s sin at Baal Peor, but the basic 
temptations have not. Sexual temptation is ever present in modern societies, 
and the idols of money, pleasure, fame, and “the good life” also vie to take the 
place of the One True God in the hearts of many people. Even today, Christians 
must guard against the sin of Baal Peor. 
Recommended Resource: The Popular Handbook of Archaeology and the Bible 
by Geisler & Holden 
https://www.gotquestions.org/Baal-Peor.html 

 

Jurjen van Houwelingen herstelt van hersenoperatie 
'Ik wist niet eens meer dat ik getrouwd was' 
In december 2017 bleek Jurjen van Houwelingen een goedaardig gezwel in zijn 
hoofd te hebben. Hij werd succesvol geopereerd, maar liep daarbij wel schade 
op. Van het ene op het andere moment was hij compleet afhankelijk van 
andere mensen. Vandaag, op Goede Vrijdag, schreef hij een blog met de titel: 
‘Nieuw leven’. 
Jurjen ging voor in kerken, leidde zijn eigen bedrijf en sprak in 2014 op de EO 
Jongerendag. Hij was gelukkig getrouwd en gezegend met drie kinderen. Maar 
aan die zorgeloosheid kwam in december vorig jaar abrupt een einde. 
Soort coma  
Op zijn website schrijft Jurjen in een blog: “Op 5 december vorig jaar werd mijn 
leven behoorlijk op zijn kop gezet. Ik had die weken ervoor al toenemende 
hoofdpijnklachten en was daarvoor al diverse keren bij de huisarts geweest. Te 
druk, rustiger aan doen was het advies. Maar ondertussen bleek het niets met 
drukte te maken te hebben… Er was een klein goedaardig gezwelletje in mijn 
hoofd gaan groeien van nog geen centimeter groot die de hoofdpijn 
veroorzaakte. Die bleef onopgemerkt, totdat ik in een soort coma raakte en mijn 
vrouw mij zo vond. Na een razendsnelle actie, en een hersenoperatie in het 
ziekenhuis waarbij dit gezwelletje op zich succesvol werd verwijderd, werd de 
schade duidelijk…” 
Wat was de schade? 
“Ik was echt een soort zombie, die helemaal niets meer wist. Ik wist niet meer 
dat ik getrouwd was, ik kon geen informatie vasthouden. Bovendien kon ik niets 
meer zien. 

https://www.christianbook.com/Christian/Books/product?event=AFF&p=1011693&item_no=944854
https://www.christianbook.com/Christian/Books/product?event=AFF&p=1011693&item_no=944854
https://www.gotquestions.org/Baal-Peor.html
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Over de prognose durfden de artsen niets te zeggen. Gelukkig hebben hersenen 
het bijzondere vermogen zichzelf te herorganiseren, dus hoop ik dat ik op een 
punt kom dat ik in elk geval zelfstandig kan leven. Maar die zekerheid heb ik niet. 
Wel merk ik dat ik in de afgelopen drie maanden al een enorm herstel heb 
doorgemaakt. Zo kan ik het scherm van mijn telefoon weer goed zien en 
berichtjes lezen. Wat voor mij een soort doorbraak was, is dat ik gisteren in het 
zwembad voor het eerst de zwembadrand kon zien. Van dat soort kleine 
verbeteringen moet ik het hebben, en ik hoop dat het doorzet. Maar mijn 
volledige herstel kan wel twee jaar duren.” 
Alleen maar dood  
In zijn blog schrijft Jurjen verder: “Ik zit letterlijk op slot in mijn eigen wereld. De 
wanhoop die dat bij mij losmaakte, maakte zelfs dat ik op een gegeven moment 
alleen maar dood wilde. Ik wilde niet meer verder op deze manier. Gelukkig is 
dat inmiddels dankzij het gebed en de zorg van superlieve mensen om mij heen 
wel anders. Ik ben gemaakt voor het leven! Daar wil ik iets van maken! Maar je 
kunt je misschien voorstellen door wat diepe dalen ik gegaan ben.” 
Het is in december al gebeurd. Wat deed je besluiten om er nu, uitgerekend op 
Goede Vrijdag, mee naar buiten te treden? 
“Dat heeft vooral een praktische reden. Ik heb nu voldoende zicht en handigheid 
om weer op mijn laptop te werken. En Goede Vrijdag speelt inderdaad wel mee. 
De titel van mijn blog is niet voor niets ‘Nieuw leven’. Ik strek mij uit naar nieuw 
leven en genezing. In die zin haal ik veel troost uit de paasboodschap." 
‘Papa is ineens weg’  
Doordeweeks verblijft Jurjen in een revalidatiecentrum, in de weekenden is hij 
thuis. Vooral voor zijn gezin is dit ingrijpend. “Papa is ineens weg. Bovendien 
kookte ik veel en draaide ik 100% mee in het huishouden. Dat moet mijn vrouw 
nu allemaal alleen doen.” 
Tijdens de Jongerendag 2014 sprak je over het thema ‘One’, over eenheid met 
God en met elkaar. Heb je de afgelopen periode iets van die eenheid ervaren? 
“Ja, ik ben enorm bemoedigd door hoe de kerk om mij heen staat. In deze 3 
maanden heb ik nog geen dag geen bezoek gehad. Ik vind het ronduit 
ontroerend dat er een enorme gemeenschap van mensen om mij en mijn vrouw 
heen staat. Heel gaaf." 
Gebrokenheid van de schepping  
“Richting God heb ik wel geworsteld,” zegt Jurjen eerlijk. “Er is veel gebeden en 
ik heb mij ook heel erg uitgestrekt naar genezing. Als die dan uitblijft, worstel ik 
wel met de vraag hoe het dan werkt. God zegt in Zijn Woord, in Jakobus 5 vers 
14 bijvoorbeeld, dat zieken zullen genezen als er voor hen gebeden wordt. Dat 
heb ik nog niet aan den lijve ondervonden. Dan is het best een worsteling om 
Hem te blijven vertrouwen. Al is het natuurlijk herstel natuurlijk ook van God. 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/jakobus/5#JAS-005-014
https://bijbel.eo.nl/bijbel/jakobus/5#JAS-005-014
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Tegelijk denk ik: dit is de gebrokenheid van de schepping. Mensen worden ziek, 
overlijden soms. En daar zullen we nooit een antwoord op krijgen. Het daagt me 
uit om continu dicht bij God te blijven en op Hem te blijven vertrouwen. Maar 
het zijn geen makkelijke vragen.” 
In je blog schrijf je: “Mijn leven liep op rolletjes, ik was lekker bezig in mijn bedrijf, 
actief in een fijne kerk, een happy gezin met gezonde kinderen en een hele lieve 
vrouw.” Voelt deze situatie alsof je bent stilgezet door God?  
“Je wordt stilgezet. Maar of dat door God is, weet ik niet. Ik geloof niet dat het 
Gods wil is dat ik ziek werd. Maar hij kan het wel gebruiken om mij stil te zetten. 
Ergens is die afhankelijke positie heel erg leerzaam. Daarmee leer ik nederigheid 
te beoefenen. Ik was zelfstandig, had het allemaal voor elkaar. En in één keer 
ben ik zo compleet afhankelijk van de zorg van anderen, dat ik me ook over moet 
geven aan de zorg van God.” 
Geschreven door Mirjam Hollebrandse, eindredacteur visie.eo.nl 
http://www.jurjenvanhouwelingen.nl/blog/nieuw-leven/ 

https://visie.eo.nl/2018/03/jurjen-van-houwelingen-herstelt-van-hersenoperatie/ 
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Dienstrooster juli 2018 
 

 
1 juli 

doopdienst 
8 juli 

koffiedrinken 
15 juli 29 juli 

1 F Smal F vd Kuil E Reinten E de Jong 

2 F vd Kuil T van Wyk C Reinten T van Wyk 

3 D Kruger M Letterie R Boer J de Jong 

4 H Kettner N Knoester A Knoester N Knoester 

5 L Dibb W Kruger A Basson A Knoester 

     

Groet I Pol I Tanzer P Reinten M Letterie 

Bloemen Fam Pol L Dibb C de Wee P Mijne 

Koffie  
J de Jong 
D Kruger 

  

 
NB : zondag 22 juli GEEN eredienst vanwege wandeltocht.  
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Agenda juli 2018 
 

Zondag 31 10h00 
Eredienst Ds. Y Dreyer 

Doopdienst 

Dinsdag 3 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 8 10h00 
Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 10 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 15 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 17 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Donderdag 19 19h30 
Bijbelstudie Noorde – 

Rieneke 011 704 1840 

Zondag 22 GEEN Eredienst 

Dinsdag 24 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 29 10h00 Eredienst Ds Y Dreye 
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Verjaardagen juli 2018 
 

dinsdag 3 Marcel Smal 
073 084 9500 

zondag 8 Minnekus Knoester 
 

dinsdag 10 Nick Knoester 
083 411 2994 

dinsdag 10 Arie Spoon 012 807 1157 

zaterdag 14 Richard Koning 011 973 1091 

zondag 15 Denise Smit 072 407 0905 

woensdag 18 Anja Smit 083 650 0024 

vrijdag 20 Loes Dibb 074 116 4459 

zaterdag 21 Marco van Wieringen 082 940 9696 

woensdag 25 Marjan van Zee 072 133 4836 

donderdag 26 Henk Smal 082 923 7647 
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MARANATHA KERK 

Webadres http://www.nlgemeente.co.za 

Facebook http://tinyurl.com/FBMaranatha 

Straatadres Sherborneweg 3, PARKTOWN 

Postadres 
 
 

Nederlandssprekende Gemeente 
Postbus 84552 
GREENSIDE 2034 

Predikante 
Ds Yolanda Dreyer 
012 348 9850 / 082 893 2104 
yolanda.dreyer@up.ac.za 

Kerkkantoor 
Dinsdag ochtend 
9h30 – 13h30 

Jan-Willem Hoorweg 
011 726 1409 / 082 557 0047 
nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details 

Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 
Nedbank Current Account 1979 316872  
Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 
Code 198765 for online payments  

Scriba 
Redactrice Mare 

Ellen van der Kuil 
011 478 1082 / 083 626 3272 
evdkuil@gmail.com 

Scriba Registratie 
Hanja Kettner 
012 654 7692 / 082 546 8471 
hanja.kettners@vodamail.co.za 

Kassier 
Marco van Wieringen 
011 442 9696 
marcovw@mweb.co.za 

Koster 

Ferry van der Kuil 

011 478 1082 

estruct@iafrica.com 

Organist 

Milton Webber 

061 016 5289 

chiefsub@gmail.com 

 

mailto:yolanda.dreyer@up.ac.za
mailto:vdkuil@gmail.com
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